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የሰ/መ/ቁ. 71126 
  ሰኔ 5 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ - ወኪሌ ፌቅርተ እንዯሻው ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. ሻሇቃ ባሻ እንዯሻው - ቀረበ 

        2. አቶ እሸቱ እንዲላ - ቀረበ  

መዝገቡ ያዯረው ሇውሳኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሆኖ የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ሲሆን በዚህ ሂዯት በተሸጠው 
የጋራ መኖሪያ ቤት ሊይ አመሌካች የቀዯምትነት መብት ይገባኛሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሆኖ 
የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌ/መንግስት በሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተው ይሄው የክሌለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በቀን 
28-10-2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ባሌና ሚስት በሚሸጠው የጋራ ቤት ሽያጭ ሂዯት ሊይ 
ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ የፇቀዯሊቸው ስሇመሆኑ፣ በጨረታው ሂዯት ግን የአሁን 2ኛ ተጠሪ 
ያሸነፇ ስሇመሆኑ፣ ቀዯም ሲሌም አመሌካች ያመሇከቱት የቅዴሚያ መብት ጥያቄ ቢሆንም 
ፌ/ቤቱ ግን በጨረታው ሂዯት ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ መብት የሰጠ እንጅ የቀዯምትነት 
መብት ባሇመሆኑ፣ በዚሁ ቀን ጠዋት የተሰጠው ትዕዛዝ ይሄንን ሳያገናዝብ በስህተት ስሇመሆኑ 
በማመሊከት የቀረበውን የቀዯምትነት መብት ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው ሂዯት 
ተሳትፍ አሸናፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛ ስሇመሆኑ የቀረበውን ሪፕርት በማጽዯቅ ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበች 
ሲሆን ፌ/ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራቀኙን ክርክር በመስማት ይሄንኑ የክሌለ 
የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም የቀረበሇትን 
ቅሬታ የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው አቤቱታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ባቀረበችው የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት የተከራከረች 
ሲሆን ፌሬ ሃሳቡ፡- ቀዯም ሲሌ የክሌለ የወረዲ ፌ/ቤት ቤቱን ቅዴሚያ እንዴወስዴ የሰጠውን 
አስገዲጅ ትዕዛዝ በመሇወጥ ላሊ ትዕዛዝ መስጠቱ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ባሇመሆኑ፣ ስሇጋራ 
ባሇሀብትነት ከሚመሇከቱት የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎች አኳያ በቀዯምትነት በግዥ ስሇማስቀረት 
መብት ከሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንጻር በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት የላሇው 
በመሆኑ እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት 
ታዞ በየራሳቸው ጥቅምት 8 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ ባሌና ሚስት በሚሸጠው ቤት 
ጨረታ ሊይ እንዱሳተፈ የተዯረገ እና በሂዯቱ እንዯማንኛውም ተሳታፉ ተሳትፇው የተሸነፈ 
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ስሇመሆኑ፣ 2ኛ ተጠሪ በሂዯቱ አሸናፉ በመሆን ቤቱን የገዛ በመሆኑ እና 1ኛ ተጠሪም ሆነ 
ሇአመሌካች የተሰጠው ዕዴሌ በጨረታው ሊይ የመሳተፌ እንጂ የተሇየ ነገር በላሇበት ሁኔታ 
አመሌካች የምታነሳው ቅሬታ አግባብነት የላሇው ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
ቅሬታዋን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥታሇች፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ክርክር አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ 
ተይዞ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ያነሳችው የቀዯምትነት መብት ውዴቅ መዯረግ ስሇጋራ 
ባሇሀብት ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አኳያ ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ 
ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ  ተገኝቷሌ፡፡  

በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች 
በፌቺ ውጤት አፇጻጸም ወቅት በአመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ መካከሌ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት 
የሆነው ቤት በጨረታ እንዱሸጥ ስሇመታዘዙ፣ በዚህን ሂዯት ውስጥ ሁሇቱም ወገኖች 
የቀዯምትነት መብት መጠየቃቸው፣ ሁኖም ግን ፌርዴ ቤቱ በጨረታው ሂዯት እንዱሳተፈ እዴሌ 
በመስጠት እና ሇሁሇቱም ወገኖች የተሇየ መብት ሳይሰጥ የጨረታው ሂዯት የተከናወነ 
ስሇመሆኑ፣ በዚህም ሂዯት ባሌና ሚስት ተሳታፉ የነበሩ ቢሆንም ማንኛቸውም ያሊሸነፈ እና 
በጨረታው ተሳታፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ያሸነፇ ስሇመሆኑ ነው፡፡ አመሌካችም ብትሆን ቀዯም 
ሲሌ ጨረታው ከተከናወነ በኋሊ በቅዴሚያ እንዴወስዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ፌርዴ ቤቱ በስህተት 
ነው በሚሌ ማስተካከከያ መስጠቱ አግባብነት የሇውም ከሚሌ በስተቀር ከሊይ የተረጋገጡትን ፌሬ 
ነገሮች በተመሇከተ የምታነሳው ክርክር የላሇ ከመሆኑም በሊይ ከጨረታው መከናወን በፉት 
የቀዯምትነት መብት ከ1ኛ ተጠሪ በተሇየ መሌኩ ተሰጥቶኛሌ የሚሌ ክርክር የሊትም፡፡ 

በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች በመያዝ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት ክርክሩ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት እንዯመሆኑ መጠን 
በቀጥታ ተፇጻሚነት ያሇው ህግ የክሌለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/1996 መሆኑን መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በዚህ የክሌለ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 103/1/ መሠረት የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ 
በዓይነት ሇመከፊፇሌ አዲጋች የሆነን እና ከተጋቢዎቹ እንዯኛው ወገን ሇላሊኛው  ሇመተው 
መስማማት ያሌቻለ እንዯሆነ ንብረቱ ተሽጦ የተገኘውን ገንዘብ እንዱከፊፇለ የሚዯረግ 
ስሇመሆኑ እና በዚሁ ዴንጋጌ ስር በአሻሻጡ ሂዯት ግራ ቀኙ ያሌተስማሙ እንዯሆነ ሽያጩ 
የሚዯረገው በጨረታ እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ 
 

በዚህ ጉዲይ ዯግሞ ሁሇቱም ባሌና ሚስት ሲቀርቡ ፌርዴ ቤቱ ሇሁሇቱም የፇቀዯው 
እንዯማንኛውም  ተጫራች በጨረታው እንዱሳተፈ የሚሌ እስከሆነ ዴረስ እና ተሳትፇውም 
አሸናፉው 2ኛ ተጠሪ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ አመሌካች በተሇየ ሁኔታ የቀዯምነት መብት 
ይገባኛሌ በማሇት የምታቀርበው ክርክር አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም በጨረታው ሂዯት ያሸነፇውን 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ይረከብ በማሇት ውሣኔ መስጠታቸው 
በአግባቡ እና በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 439 እና ተከታዮቹ ስር መሠረታዊ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ሸያጭ መርህን ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ 
የሚያመሊክት ነገር አሊገኘንም፡፡ 
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ባጠቃሇይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረበችውን የቀዯምትነት ግዥ መብት በተመሇከተ 
ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው መሠረት አሸናፉው ወገን /2ኛ ተጠሪ/ ቤቱን እንዱረከብ በማሇት 
ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡና የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም 
ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ ብሓ/ክሌ/ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት 

በመዝ.ቁ. 54623 በቀን 11/11/2003 ዓ.ም. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ. ቁ. 
10567 በቀን 08/11/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመዝ .ቁ.21347 በቀን 28/10/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረቡት የቀዯምትነት ግዥ መብት ወዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት/ዘ  
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